
Stanisław Schuch
Wybitne importowane ogiery i ich wpływ na hodowlę pełnej krwi w Polsce

Ocena  ogierów  pełnej  krwi  importowanych  w latach  1921—
1961  będzie  przeprowadzona  z  dwóch  punktów  widzenia:
według  liczby  przychówka,  który  wygrał  największą  ilość
gonitw  klasycznych  oraz  według  wpływu,  jaki  reproduktor
wywarł na hodowlę ostatniego dwudziestolecia.

Oceniając  ogiera  według  liczby  zwycięstw  w  gonitwach
klasycznych  można  oczywiście  wyciągnąć  nieścisłe  wnioski
wynikające z trudności określenia długości okresu działalności
ogiera w poszczególnych stadninach. Również materiał  klaczy
— partnerek  reproduktora  — bywał  różny.  Ten  nieuchwytny
czynnik musiał grać pewną rolę. A także: klęski ronienia, jakie Fot. 1

nawiedzały i nawiedzają poszczególne stadniny oraz epidemie wśród źrebiąt, zmniejszając ilość przy-
chówka  w  danej  stadninie  i roczniku,  siłą  rzeczy  rzutowały  na  obniżenie  sum  zdobytych  przez
potomstwo poszczególnych ogierów.

Ponieważ wygranie jednego, dwóch (a nawet trzech) klasycznych wyścigów przez przychówek — może
być kwestią przypadku, przeto jako minimum, kwalifikujące ogiera do oceny, ustalono wygranie co
najmniej  czterech  gonitw  klasycznych.  Za  gonitwy  klasyczne  uważamy  te,  w  których  konie
współzawodniczą na jednakowych zasadach. Są to gonitwy, gdzie konie niosą wagę tylko stosownie do
wieku  i  płci,  w warunkach  których nie  były przewidziane  nadwagi  ani  ulgi  wagi.  Należą  do  nich
gonitwy o nagr. Rulera, Przychówka, Derby, St. Leger dla 3 1 ogierów i klaczy, nagr. Liry (Oaks) dla 3
1. klaczy, Prezesa RM dla 4 1. i starszych ogierów i klaczy oraz Wielka Warszawska dla 3 1. i starszych
ogierów oraz 3 i 4 1. klaczy.

Przy  ocenie  reproduktorów  importowanych,  z  punktu  widzenia  hodowlanego,  liczba  zwycięskiego
przychówka w gonitwach klasycznych nie będzie czynnikiem decydującym przy ocenie, choć może być
brana  pod  uwagę.  Natomiast  może  ilustrować  wartość  reproduktora  średnia  suma  wygranych
przypadająca na jedną sztukę po danym ogierze — naturalnie, o ile suma ta przekracza średnią sumę,
jaka przypadła na nagrody dla jednego konia. Zasadniczo jednak przy ocenie reproduktorów z punktu
widzenia hodowlanego — będzie decydować zasięg wpływu, jaki dany ogier wywarł na hodowlę koni
pełnej krwi w ostatnim 20-leciu.

Ponadto rozważana będzie wartość ogierów importowanych, które nie dały zwycięzców w gonitwach
klasycznych, tym niemniej odegrały lub odgrywają pozytywną rolę w hodowli. Toteż ocena hodowlana
będzie w znacznej mierze oceną indywidualną.

OCENA WEDŁUG LICZBY ZWYCIĘSTW PRZYCHÓWKA

Jeśli zestawić dane statystyczne z 245 gonitw klasycznych za lata 1929—1939 oraz 1946—1966 — to
otrzymamy obraz następujący:

114 gonitw wygrały konie po ogierach importowanych (lub pochodzących od klaczy wysyłanych do
stanówki za granicę), które zdobyły nie mniej niż 4 nagrody klasyczne

76 gonitw wygrały konie po ogierach importowanych, które zdobyły 1—3 nagród klasycznych
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5 gonitw klasycznych wygrał koń zagraniczny nierozpoznanego pochodzenia

50 gonitw klasycznych wygrały konie po ogierach krajowych.

Ogiery importowane i zagraniczne, które dały zwycięzców w 195 gonitwach klasycznych dzielimy na 4
grupy:

I reproduktory, których potomstwo zdobyło powyżej 10 go-gonitw.

II reproduktory, których potomstwo zdobyło 6—9 gonitw.

III reproduktory, których potomstwo zdobyło 4—5 gonitw.

IV reproduktory, których potomstwo zdobyło 1—3 gonitw.

Nie będziemy rozważać znaczenia ogierów grupy 4, przypadkowość może bowiem odegrać tu pewną
rolę.

Do grupy I zaliczamy ogiery:

Bafur (15 1/2 zwycięstw przychówka)
Fils Vent (14 zwycięstw przychówka)
Villars (12 1/2 zwycięstw przychówka)
Aquino (12 zwycięstw przychówka)

Do grupy II zaliczamy ogiery:
Masis (8 zwycięstw przychówka)
Harlekin (7 zwycięstw przychówka)
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Mah Jong (6 zwycięstw przychówka)

Do grupy III zaliczamy ogiery:

Turysta (5 zwycięstw przychówka)
Smnenorden (5 zwycięstw przychówka)
Avanti (5 zwycięstw przychówka)
Illuminator (4 zwycięstwa przychówka)
Kings Idler (4 zwycięstwa przychówka) 
Pilade (4 zwycięstwa przychówka)
Salut (4 zwycięstwa przychówka)
Sickingen (4 zwycięstwa przychówka)
Morganatic (4 zwycięstwa przychówka)

Największą liczbę nagród w Derby zdobył przychówek po ogierach: Bafur 4, Fils du Vent — 3, Aquino
— 3.

Największą liczbę nagród w gon. o nagrodę Prezesa RM: Villars — 5, Fils du Vent—5, Salut — 3.

Największą liczbę nagród w gon. o Wielką Warszawską: Aquino — 4, największą liczbę nagród w gon.
Przychówka: Skarb — 3, największą liczbę nagród w gon. Rulera: Bafur — 4, największą liczbę nagród
w gon.  Liry (Oaks):  Aquino — 3.  W nagrodzie  St.  Leger  żaden z  reproduktorów nie  wykazał  się
przychówkiem, który by zdobył więcej niż dwie takie gonitwy.
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GRUPA I

Villars (12 1/2 zwycięstw). Na hodowlę powojenną ostatniego 20-lecia najsilniejszy wpływ wywarł
ogier Villars (Sunstar — Sospel), ur. 1919 r. w Anglii, nabyty z funduszów restytucyjnych należnych
Polsce po I wojnie światowej z tytułu odszkodowania za konie.

Był to dobry koń wyścigowy: wygrał on w Anglii dwa wyścigi i w Derby w Epsom był piąty. Villars
jest pierwszym importowanym ogierem, który stworzył najdłuższą w historii naszej hodowli koni pełnej
krwi linię męską, gdzie klasa koni utrzymuje się, jak dotąd, aż do trzeciego pokolenia włącznie.

Najlepszym  synem  Villarsa  był  og.  Łeb  w  łeb  (nagr.  Przychówka,  Janowska,  im.  Zamoyskiego,
Jubileuszowa, Wielka Warszawska, Prezydenta RP i szereg innych). Syn ogiera Łeb w łeb — San II
wygrał  szereg  najpoważniejszych  nagród  we  Lwowie  i  Lublinie  w  okresie  okupacji.  Odniósł
zwycięstwa  w  nagrodzie  Brzaska  (10  000  zł),  Criterium  (15  000  zł)  oraz  w  nagrodach  wysoko
dotowanych wartości 20 000 zł i 30 000 zł, a suma wygranych Sana II jako trzylatka w 1943 r. wyniosła
113 000 zł.

San II z klaczą włoską wysokiej klasy — Dossa Dossi — dał ogiera De Corte. Był on niepobity jako
dwulatek, jako trzylatek był pierwszy w nagrodach Przychówka, Derby, St. Leger i Wielka Warszawska,
a międzypaństwowe gonitwy „Moskwy” i o „Puchar Państw Demokracji Ludowej” — przegrał bardzo
nieznacznie. Jako czteroletni zdobył nagrodę międzypaństwową „Warszawy” w Moskwie, i był drugi
w nagrodzie „O puchar państw Demokracji Ludowych”. Była to więc kariera wyścigowa ogiera dużej
klasy.

Linia męska Villarsa przedstawia się więc tak: Villars — Łeb w łeb — San II — De Corte.

Villars, oprócz tego, że dał początek najdłuższej linii męskiej, zasłużył się bardzo hodowli, dając także
początek jednej z dwóch najpotężniejszych rodzin żeńskich w Polsce Ludowej. Importowana z Niemiec
klacz Malaita dała z Villarsem klacz Sumatrę II, a ta z Aventinem — Solinę, niezwykle płodną klacz,
która  pozostawiła  wielką  i  bardzo  cenną  rodzinę  w  Stadninie  Państwowej  w  Kozienicach.  Solina
stworzyła  szeroką  bazę  hodowlaną  w  tej  stadninie  przez  córki:  Solistkę,  Sorbonę,  Solnicę  (nagr.
Wiosenna,  Przychów-ka,  Efforty),  Solankę  (nagr.  Liry),  Solaninę  (nagr.  Aschabada,  Krasne)  lub
wnuczki:  Sokolicę (nagr.  Miry,  Krasne),  Stolicę,  Soligenę,  Solitarię,  Syrenę (nagr.  Bratysławy,  Pink
Pearla, Przedświta, Criterium). Syn Soliny — Solali był niepobity w czterech klasycznych wyścigach
—  Rulera,  Przychówka,  Derby,  St.  Leger  i  jest  reproduktorem  czołowym;  Sudan  II  zdobył  dwie
nagrody Przychówka. Wnuk Soliny — Super w r. 1965 wygrał nagr. Aschabada, a w br. — Golejewka
i Widzowa.

Łeb  w  łeb  dał  zwycięzców  w 9  gonitwach  klasycznych  — a  więc  można  powiedzieć,  że  prawie
dorównywał ogierom importowanym oznaczonym jako grupa I. Na to konto przypadają 2 zwycięstwa
w Derby i to rok po roku, po 2 zwycięstwa w nagrodach Prezesa RM, Wielkiej Warszawskiej i Liry oraz
1 nagroda St. Leger. Oprócz Sana II Łeb w łeb dał szereg klaczy, które włączone zostały jako matki
stadne do SK Widzów, jak np. Barna, Sobiepani (nagr. Liry), Sobie-taka, Darnina, Datura, Somaria czy
zasłużona w Stadninie Moszna kl. Agresja.

San II oprócz De Corte, dał tak cenne matki stadne jak Dziwożona II (od niej Demona), Genua (od niej
Gerona), Jagienka (od niej Jagoda), Jasiołda, Awaria II (od niej Awan-taż) (nagr. Rulera), Aiwa (Rz.
Wisły, 15-lecie i in.), Ironia, która dała Irionę.

De Corte  nie  dał  jeszcze  następcy,  który by w kraju  pozostawił  godnego siebie  kontynuatora  linii
Villarsa. Tym niemniej wykazał przez swoje potomstwo, że żywotność tej linii utrzymuje się w pełni.
De Corte dał og. San Thiago, który zdobył nagrody Dorpata, Stolicy, Rulera, Przychówka, Kozienic, St. 
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Leger, Golejewka, Widzowa, Prezesa
RM  i  został  sprzedany  jako  ogier
czołowy do Bułgarii. Gdyby pozostał
w  kraju  byłby  najprawdopodobniej
użyty  do  hodowli  i  byłby  ogierem
przedłużającym  linię  Villarsa.  Syn
De  Corte  —  Sanderus  —  wygrał
nagr. Wojska Polskiego, Humbug —
Derby w r. 1962, a jego rodzony brat
Hubert  — nagr.  Przychówka, Derby
w  1963  r.,  a  ponadto  był  drugi

W międzypaństwowej gonitwie Moskwy. Trzeci z rodzonych braci Horoskop wygrał nagr. Fils du Vent,
a w bieżącym sezonie Rangun — też po De Corte — zdobył nagr. Prezesa RM.

Bafur  (15  1/2  zwycięstw),  po  Fervor  od  Bracing  Air,  został  nabyty  z  funduszów  restytucyjnych.
Urodzony w 1921 r. w Niemczech, syn wybitnego niemieckiego reproduktora Fervora. Bardzo szybki,
był dobrym koniem wyścigowym na dystansach do 1600 m i wygrał „Goldene Peitsche”. Wobec braku
czołowych ogierów w Polsce po pierwszej wojnie, nabyty był w celu użycia go w hodowli koni pełnej
krwi, pomimo że nie miał „klasycznej” kariery wyścigowej.

Bafur dał największą ilość derbistów. W hodowli ostatnich 20 lat pozostawił trwały ślad, ponieważ dał
ogiera  Skarb,  który  odegrał  dużą  rolę  w  hodowli  powojennej.  Skarb  był  niepobitym  dwulatkiem
i ustanowił polski rekord szybkości na dyst. 1200 m. 1 min. 11 sek. Koniem wyższej klasy wyścigowej
niż Skarb i lepszej budowy był jego rodzony brat Pasjans (Rulera, Wielka Warszawska, Skrzydłowa).
Ten ogier miał szanse podbudowania linii męskiej Bafura, lecz zaginął bez śladu przy końcu wojny.

Dwie córki Bafura weszły do hodowli bezpośrednio po zakończeniu wojny: Rada i Wikinga. Do stadnin
włączone zostały trzy córki Rady: Rawenna (od niej Rangun, zwycięzca w nagr. Prezesa RM), Romania
(od  niej  Remus)  oraz  Rzepicha.  Wikinga,  klacz  o  żelaznej  konstytucji,  pozostawiła  dwie  córki  po
Szczecinie — Wenedę i Welledę, wchodzące w skład matek stadniny Rzeczna.

Skarb dał konia wysokiej  klasy wyścigowej,  ogiera Solali;  zdobył  on jako dwulatek jedną nagrodę
międzypaństwową, jako trzylatek był w Warszawie niepokonany, wygrywając w 1961 r. nagr. Rulera,
Przychówka, Derby i  St.  Leger,  był  więc koniem wyższej  klasy wyścigowej niż  jego ojciec Skarb.
Solali został włączony do hodowli jako ogier czołowy; zarysowuje się więc linia męska: Bafur-Skarb-
Solali.

Skarb  zostawił  szereg  córek  włączonych  do  stadnin,  jak  Solanka  (nagr.  Liry),  Solnica  (nagr.
Przychówka,  Wiosenna,  Efforty),  reprezentujących wraz ze Skarbonką rodzinę Soliny,  jak Brzytwa,
która stworzyła w Kozienicach cenną i rozgałęzioną rodzinę hodowlaną (od niej Brzeźnica, Brzana),
Czamarka (nagr. Przedświta, Służewca), Rustica (od niej Rustan, nagr. Aschabada 1965), Branża (od
niej Brander, nagr. Próbna).

Bardzo zasłużyła się hodowli Czapla,  jedna z pierwszych córek Skarba, dając kapitalną Czaddę. Ta
klacz  prócz  nagród  wygranych  w  kraju,  reprezentowała  zwycięsko  barwy  polskie  w  gonitwach
międzynarodowych w Budapeszcie (1963) i Berlinie (1964). Bardzo piękny typ klaczy przedstawiała jej
rodzona siostra Czara (nagr. Próbna).

Aquino (12 zwycięstw), po Tornado od Apulia,  urodzony we Francji  w r.  1948, ogier o klasycznej
formie wyścigowej (pierwszy w jednej z niewielkich nagród Przychówka, trzeci — w Grand Prix de
Paris),  najlepszy stayer  w sezonie 1952 r.  w Anglii.  W Polsce  od razu w pierwszej  stawce swego
przychówka dał  (w r.  1958)  derbistę  Cedrica oraz dalszych dwóch derbistów w następnych dwóch
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latach. Villars dał tylko jednego derbistę, Aquino — trzech, ale miał on o tyle ułatwione zadanie, że
w pierwszych  kilku  latach  dano  mu  jako  cennemu  ogierowi,  importowanemu  po  długim  okresie
bezrybia w tej dziedzinie, znaczną ilość dobrych klaczy. Z drugiej strony jednak zauważyć trzeba, że
szanse Aquino, jako reproduktora, zostały poważnie „shandicapowane” na niekorzyść przez znaczne
straty w jego przychówku, wskutek poronień klaczy z nim źrebnych i epidemii źrebiąt.

Aczkolwiek dwaj derbiści po Aquino — Cedric i Mister Tory — zostali eksportowani za granicę, jako
ogiery  czołowe,  to  jednak  w  kraju,  mimo  już  11-letniej  kariery  stadnej,  nie  pozostawił  on  ogiera
czołowego, i to obniża jego wartość i bilans korzyści, jakie przyniósł hodowli. Kariera stadna Aquino
nie jest zakończona, lecz jak dotąd, zarysowuje się on jako ojciec wyjątkowo cennych klaczy stadnych.
Z wartościowych aktualnie matek po Aquino należy wymienić: Carbonatę (od niej Cross, Produce, St.
Leger, W.W. 1966), Heklę (od niej Haracz — nagr. Rulera 1965, nagr. Belgradu wygrana w rekordowej
szybkości),  Cyranka  (od  niej  Cyrano,  Hep.  Otwarcia  1966),  Niwelacja  (od  niej  Niewola,  nagr.
Milenium), Orlandyna (od niej Orestilla, nagr. Efforty, Wiosenna), Dorabella (od niej Dracena, nagr.
Krasne,  Dorada),  Marsylia  (Mantua),  Eurydyka  (nagr.  Cardei),  Cerda  (Cykada),  Dorquina  (od  niej
Doradca (nagr. Pink Pearla, Moszny), Czajka (od niej Czernin), Eroika i inne.

Fot. 2 Fot. 3 Fot. 4

Fot. 5 Fot. 6 Fot. 7

Fot. 8 Fot. 9 Fot. 10
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1. Bafur — dał największą liczbę zwycięzców w gonitwach klasycznych, w tym 4 derbistów (fot. N.
Pełczyński). 2. Villars — wywarł najsilniejszy wpływ na współczesną hodowlę koni pełnej krwi (fot.
N. Pełczyński). 3. Fils du Vent — wybitny reproduktor w latach 1920—1932 (fot. N. Pełczyński).
4. Dorpat — wygrał m.in. nagrody Derby i Moskwy; ojciec licznych zwycięzców:' (fot. M. Rudowski).
5. Aquino — ojciec cennych matek stadnych; dał 3 derbistów (fot. J. Chomentowski). 6. Harlekin, dał
7. zwycięzców  w  gonitwach  kla-stycznych;  ojciec  Efforty,  założycielki  jednej  z  najcenniejszych
i najżywotniejszych linii  żeńskich.  7.  Mah Jong — ojciec Mata,  Nektara,  Bystrej  II.  8.  De Corte,
prawnuk  Villarsa,  ojciec  9  zwycięzców  w  gonitwach  klasycznych,  w  tym  2  derbistów  (fot.  M.
Swidzińska). 9. Solali — wnuk Bafura, niepokonany jako trzylatek (fot. St. Wolański). 10. Turysta
wygrał 19 gonitw, ojciec derbisty Ekipura i szeregu wartościowych klaczy stadnych (fot. A. Swięcki)

Zaczynają swą karierę stadną klacze tak wysokiej klasy wyścigowej, jak: Jurysdykcja (nagr. Wielka
Warszawska, Liry),  Donna Aqui (nagr.  Wielka Warszawska,  Kozienice,  Krasne).  Aktualnie  na torze
znajdują się tak obiecujące przyszłe matki stadne, jak: Kasjopea, Sarabanda.

Fils du Vent (14 zwycięstw)*, po Flying Fox od Airs and Graces, urodził się we Francji w 1906 r., jako
syn „trójko-Tonowanego” ojca. Został nabyty przez spółkę hodowców polskich w r. 1910, a po I wojnie
odprzedany Zarządowi Stadnin Państwowych. Odznaczał się wielką szybkością na krótkich dystansach,
lecz  poza  końmi,  które  tę  cechę  odziedziczyły  (np.  Colonel,  Isard  III)  dał  licznych  zwycięzców
w gonitwach  na  dystansach  klasycznych  i  na  dystansach  długich.  Niestety  krew  Fils  du  Vent,
praktycznie  biorąc,  nie  utrzymała  się  we  współczesnej  hodowli  polskiej  wskutek  zniszczeń
spowodowanych przez drugą wojnę światową. Jego synowie — derbiści — Falstaff i Forward — nie
pozostawili przychówka godnego uwagi. Bardzo dobry i obiecujący trzeci derbista — Hel, zaginął w
czasie działań wojennych na pewno z wielką szkodą dla hodowli. Nie pozostało nic po Colombo czy
Duce. W VIII tomie Księgi Stadnej odnajdujemy tylko ślady krwi Fils du Vent przez jego córkę Ruń w
rodowodach Awarii II i Ironii, matki Iriony, oraz przez inną córkę Rózgę w rodowodzie Dziewanny,
matki Dzięgiela.

Kończąc omawianie ogierów grupy I, które dały zwycięzców więcej niż 10 gonitw klasycznych —
trzeba zaznaczyć, że potomstwo Aquino od r. 1957 do 1965 wygrało rekordową sumę nagród 5 579 000
zł. Takiej sumy w złotych nie wygrał przychówek Bafura (ok. 4 min zł) ani Villarsa (ok. 3 min zł).
Oczywiście obroty totalizatora, a więc i nagrody były wyższe w okresie 1957—1965, niż w okresie
1930—1939 r.

GRUPA II

Z grupy II ogierów importowanych, których przychówek wygrał
6—9  gonitw  klasycznych  —  Harlekin  (Fels  —  Hecu-ba),
niemiecki (7 zw.) dobrze się zasłużył naszej hodowli, ponieważ
był ojcem Efforty. Ta klacz dała początek rodzinie żeńskiej, w
obecnej hodowli bardzo rozgałęzionej i dominującej w stadninie
Golejewko.  Z  rodziny  tej  pochodził  wybitny,  niestety  padły,
Epikur,  o  którym  będzie  mowa  poniżej.  Jego  matka  Epifora
wygrała  nagr.  Liry  i  dała  Epiteta,  zwycięzcę  w  poważnych
wyścigach,  oraz dwie córki  włączone do hodowli.  Inna córka
Efforty Erba jest matką dobrych klaczy: Eroika, Errata. Harlekin
dał  też  dwie  wartościowe  klacze  — Jagodę  i  Kadmeę,  które
zdobyły nagrody Liry w kolejnych  latach,  oraz  Extazę  (nagr.

Łeb  w  łeb,  znakomity  syn  Villarsa,
zwycięzca  Pro-duce,  Prezydenta  RP.,
Wielkiej  Warszawskiej;  ojciec
9 zwycięzców w gonitwach klasycznych —
w tym 2 derbistów

Chambery)  i  Fa-ladę (nagr.  Rulera).  Jest  on też  dziadkiem macierzystym cennej  w hodowli  klaczy

* Piszemy o  Fils  du  Vent,  chociaż  był  importowany  przed  1921  r.,  gdyż  przychówek  po  nim  biegał  i  wyróżniał  się
w omawianym w artykule okresie.

7/11



Brzytwa (patrz str. 20). Ogierem dużej klasy był syn Harlekina Jawor II, który wygrał St. Leger oraz
dwa lata  z  rzędu  Wielką  Warszawską.  Dzielnym był  też  inny syn  Harlekina  Erudyt  (nagr.  Wielka
Warszawska).

Mah Jonga (Prunus — Maja), niemiecki (6 zw.) wymieniamy nie tylko dlatego, że dał dwa konie, które
zdobyły błękitną wstęgę, ale i z tego powodu, iż jednym z tych dwu był „trójkoronowany” Mat. Mah
Jong dał także wybitnego dwulatka Nektara, który bardzo się zasłużył w hodowli współczesnej jako
ojciec klaczy Rosa Nera. Ta klacz dała Rucha (pięć nagród klasycznych), następnie ogiera Pink Pearl,
o którym będzie mowa niżej, najlepszego konia z rocznika 1948, oraz jego rodzoną siostrę Donna Nera
(nagr.  Wiosenna,  Związkowa).  Ta  ostatnia  jest  matką  doskonałej  klaczy  wyścigowej  Donna  Aqui
(Wielka Warszawska, Kozienice, Krasne, Próbna).

Derbistka  Bystra  II,  córka  Mah  Jonga  i  klaczy  Dziwo  II  a  więc  urodzona  z  połączenia  derbisty
niemieckiego z „oaksistką” polską dała szereg klaczy pod względem wyścigowym znacznie poniżej
swej klasy. Teoretycznie biorąc, wnuczki Bystrej II powinny być lepsze od córek.

Mah Jong nabyty został z funduszów restytucyjnych.

We  współczesnej  naszej  hodowli  odegrał  ważną  rolę  czechosłowacki  Masis  (City  —  Mamuśka),
stacjonowany w Napajedla (8 zw.). Posłane do niego dwie matki z Moszny wy-źrebiły się dając dwie
kapitalne klacze — Demonę i Geronę, które po świetnej karierze wyścigowej są włączone do stadniny.
Karierę  ich,  włącznie  z  wygraniem nagrody St.  Leger  w  Wiedniu  przez  Demonę,  mamy wszyscy
w pamięci.

GRUPA III

W III grupie reproduktorów, których przychówek wygrał 4—5 gonitw klasycznych, uzyskany w drodze
restytucji staraniem Zarządu Stadnin Polskich w Niemczech, derbista włoski Pilade (Captain Cuttle —
Piera) (4 zw.) dał konia dużej klasy jakim był Pink Pearl. Zwyciężył on m.in. w nagr. Moskwy i w nagr.
o Puchar w r. 1951 w Budapeszcie i ten „dublet” jest dotąd nie powtórzony. Prócz tego Pink Pearl
wygrał m.in. Derby Czechosłowackie w Pradze i St. Leger w Warszawie. Był reproduktorem czołowym
w SK Iwno do czasu sprzedania go do Węgier. Matka Poloneza (nagr. Rulera) jest po Pink Pearlu.
Nieszczęśliwie eksploatowany na torach syn Pilade Ceremoniał (nagr.  Iwna) był szereg lat  ogierem
czołowym; dał Karwasara, Drawę (nagr. Wiosenna). Bardzo pożytecznym reproduktorem jest inny syn
Pilade  — og.  Caruso,  drugi  w Derby węgierskim.  Dał  on  rekordzistę  i  zwycięzcę  w nagr.  Rulera
i Belgradu — Haracza oraz kilka rzetelnie dobrych koni, jak Noblessa, Obra, Cadet.

Pilade pozostawił także szereg dobrych klaczy stadnych jak: Epifora (nagr. Liry, matka Epikura), Siena
(od  niej  Saranda,  Salwator),  Afra  (Artaban,  Afar,  Afragar),  Tarnawa  (Tarnów  —  nagr.  Moskwy),
Tarnogóra — nagr. Liry i Soliny), Donna Nera (od niej Donna Aqui — nagr. Wielka Warszawska i in.),
Kwadryga (Kasjopea), Erba, Narbona, Burma II (Bao Dai), Bifforta (Buffalo) itd.

Turysta  (Bellini  —  Scula  Bolognese),  włoski  (5  zw.),  świetny  koń  wyścigowy,  wyróżniający  się
wybornym, spokojnym charakterem, rozwinął się na cennego reproduktora ze źrebaka przez pewien
czas  nierozpoznanego,  kiedy chował  się  w stadninie  Lauvenburg  w Niemczech.  Stąd  też  pochodzi
pozycja na str. 19 koń zagraniczny nierozpoznanego pochodzenia; później okazało się, że to syn og.
Bellini. Turysta w czasie swej długiej kariery stadnej nie dał swego następcy ogiera czołowego. Dopiero
urodzony  w  r.  1962  jego  syn  Epikur  miał  wszelkie  dane  po  temu.  Okazał  się  bowiem  koniem
wyścigowym wielkiej  klasy:  nie  pobity  jako  dwulatek,  jako  trzylatek  odniósł  zwycięstwo  w nagr.
Derby,  Przychówku, Kozienic i  triumfował w spotkaniach międzynarodowych, wygrywając nagrodę
Moskwy w Warszawie i St. Leger w Wiedniu. Zaliczyć go można było do grupy najlepszych polskich
koni  wyścigowych  XX-lecia  obok  Demony,  De  Corte,  Dorpata.  Klasę  uzupełniały  duże  zalety
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eksterjeru. Niestety, uległ tragicznemu wypadkowi w treningu i musiał być zgładzony.

Turysta pozostawił szereg dobrych klaczy w stadninach. Rodzone siostry Nefretite i Nutria dały już
teraz  dobre  klacze,  jak  Neltra,  Nike,  Nephtis,  Novelletta,  a  trzecia  rodzona  siostra  Numidia  dała
pożyteczne ogiery wyścigowe. Dora (nagr. Liry) już pierwszym swym przychówkiem ogierem Drink
zarekomendowała  się  dobrze.  Diva  Dossi,  jedna  z  pierwszych  córek  Turysty,  dała  Diverto,  ogiera
używanego do hodowli koni pełnej i półkrwi. Jaźwa, Boresza, Tartaria nie powinny zawieść, a wielka
szkoda, że padły takie córki Turysty, jak Celsia i Acquastella.

Salut (Sanguinetto — Tour Penchée), włoski (4 zw.), zostawił tylko jednego ogiera Surmacza (Wielka
Warszawska,

3 razy nagr. Prezesa RM). Piękny (może trochę lekki) ten ogier został włączony w poczet ogierów
czołowych. Karierę stadną rozpoczął obiecująco: od razu w pierwszej stawce dał dwulatka Sotisa, który
wyrównał rekord szybkości na 1000 m — 1 minuta — przy pierwszym występie i kilka innych koni,
które umiały wygrać wyścigi. Córka Saluta — Dubissa — dała klasową Dżibuti (nagr. Liry. St. Leger).

Morganatic (St. Simon — Molly Morgan), angielski, dał

4 zwycięzców, w tym dwu derbistów: Brutusa i Madryta oraz oaksistkę Dziwo II, która stanowi
wielką jego zasługę dla współczesnej hodowli. Dziwo II, córka Gaff, jest babką Dziwożony II (po San
II), która jest matką sławnej Demony (po Masis). Linia żeńska Gaff — Dziwo II jest rozgałęziona w SK
Moszna.

Kings Idler (Lomond — In Sight),  irlandzki (4 zw.),  dał Garonnę, matkę Mata oraz kilka dobrych
klaczy, jak Ersi-lia (nagr. Liry), Ententa (matka Efforty), Bascule, Gambja (matka derbisty Horynia).
Dał też cennego ogiera, jakim był Faust.

Z grupy IV (3—1 zwycięstw) wymieniamy tylko te konie, które mają znaczenie w hodowli aktualnie.

A więc przede wszystkim og. Ettore Tito (Fairway — Gay Gamp), włoski (3 zw.), przekazany nam
w drodze restytucji przez Zarząd Stadnin Polskich w Niemczech razem ze wspomnianym już Pilade.
Jego synem był  Dorpat,  który w 1953 r.  dał  się  poznać jako trzylatek wysokiej  klasy wyścigowej
(Derby,  St.  Leger,  nagr.  Moskwy).  Dorpat  jest  cenionym  reproduktorem,  kilkakrotnie  zajmował
pierwsze  miejsce  na  liście  reproduktorów,  których  przychówek  wygrał  największą  sumę  nagród
w sezonie. W gonitwach klasycznych figurują tylko trzy ogiery, które wygrały nagrody Przychówka (2)
i Rulera. Ma on nielicznych zwycięzców w gonitwach na dystansach klasycznych i długich, i pod tym
względem zdystansował go jako reproduktor De Corte. Cechą Dorpata jest dawanie przede wszystkim
koni szybkich i wcześnie dojrzewających. Daje co roku dobre dwulatki, ale także konie wygrywające
dość często nagrody pozagrupowe. Derbisty dotąd nie dał, lecz jego synowie Salieri i Azan zajmowali
płatne miejsca w Derby, a Cross zdobył trzy klasyczne gonitwy (Przychówka, St. Leger oraz Wielką
Warszawską Jubileuszową). Dorpat dał szereg dobrych matek stadnych, jak: Irio-na, Jasionna, Dewona,
Dziwaczka, Orestilla.

Sygnet  (Zuccarello  —  Solaria)  włoski  (3  zw.),  pochodzący  z  tej  samej  linii  żeńskiej  co  Turysta,
w ostatnich  latach  swej  kariery stadnej  dał  kilka  rzetelnie  dobrych  koni  wyścigowych,  jak:  Zelant,
Zarbat, Zorro. Czterokrotnie zajmował pierwsze miejsce na liście reproduktorów według średnich sum
wygranych przez przychówek. Ogiera czołowego nie dał.

Z córek Sygneta w hodowli najbardziej  odznaczyła się Sorbona, dając Syrenę,  bardzo szybką klacz
klasy  międzynarodowej  i  bardzo  dobrego  Supra  (nagr.  Aschabada,  Widzowa,  Golejewka).  Córką
Sygneta jest też Saranda (nagr. Liry, Łeb w łeb), Certoza jest matką Carlosa (nag. Villarsa), Dolina-Do-

9/11



lomita (nagr. Golejewka). Orsi dała Ornetę i Orsiniego. Pożyteczne w stadninie są także córki Sygneta:
Cassa, Olita.

Casanova  (Hyperion  —  Double  Life),  angielski,  w  swoim  czasie  bliski  angielskiej  Derby-klasy,
pozostawił  kilka prawdziwie dobrych ogierów wyścigowych,  nie  dając ogiera czołowego.  Syn jego
Czafrang, bardzo piękny typ ogiera,  eksportowany został  do Bułgarii.  Do hodowli włączono szereg
córek  Casanovy,  z  których  najwyższą  klasę  reprezentowały:  Dżibuti  (nagr.  Liry,  St.  Leger)  oraz
Sardynia (nagr. Krasne, Rzeki Wisły), obie hodowli SK Widzów.

Manton (Bayardo — Jane Grey II), angielski, dał tylko jednego ogiera Wagrama, który zdołał wygrać
nagrodę klasyczną (Rulera). Za to okazał się ojcem cennych klaczy stadnych, że wymienimy tylko:
Fortunę II — matkę Pasjansa i Skarba, Johohamę — matkę Jona, dwukrotnego zwycięzcy w nagrodzie
Prezydenta  RP,  i  rekordzistę  polskiego,  Igłę  — matkę  niepobitego Jeremiego,  Arrow i  inne.  Krew
Mantona zachowała się i w dalszych pokoleniach linii żeńskiej współczesnych klaczy: Latona, Miss
Victory (Mister Tory), Netra (Nar-bona, Nekanda), Welleda i Weneda.

Wielki zawód na torze, a później w hodowli, sprawił przychówek importowanego z Francji dla stadniny
Krasne ogiera Ping Pong, syna Pharosa. Rodowód jego ze strony matki przedstawiał wiele do życzenia.

REPRODUKTORY, KTÓRYCH PRZYCHÓWEK NIE WYGRAŁ NAGRÓD KLASYCZNYCH

Nabyty okazyjnie  w Holandii  angielski  ogier  Merry Min-stre  (Tudor  MinsSrel  — Grand Sing)  nie
wykazał się w ojczyźnie swej wysoką klasą, lecz był należycie wypróbowany wygrywając 7 wyścigów;
biegał  też  w  Derby.  Rodowód  bardzo  ciekawy  —  wykazuje  nagromadzenie  niespotykanej  ilości
zwycięzców Derby i St. Leger. Poza tym — wielka rzadkość: Merry Minstrel w linii żeńskiej wywodzi
się od derbistki. Okazał się bardzo pożytecznym nabytkiem dla naszej hodowli. Przede wszystkim jest
jedynym w Polsce reproduktorem, który dał zwycięzców w trzech gonitwach międzypaństwowych na
meetingach w Budapeszcie, Berlinie i Warszawie.

Poza  tym  przychówek  Merry  Minstrela  wygrał:  nagr.  Aschabada  2  razy,  nagr.  Krasne  — 2  razy,
Milenium — 2 razy, nagrodę Golejewka, Widzowa, Soliny, Miry, Wiosenną, Pink Pearla, Przedświta,
Criterium,  Efforty,  Cardei,  Stolicy,  Skarba  —  pierwszej  grupy  Jeremiego  i  Mata  oraz  5  nagród
Próbnych,  co  najlepiej  charakteryzuje  Merry  Minstrela  jako  reproduktora:  daje  konie  wcześnie
dojrzewające i szybkie — cecha dziedziczna po kapitalnym ojcu Tudor Minstrelu.

REPRODUKTORY POCZĄTKUJĄCE

Z  oceną  hodowlaną  ogierów  importowanych  przed  paru  laty,  których  przychówek  zaczął  biegać
w Warszawie dopiero w r. 1963 (Fort de France) lub 1965 (Negresco, Jongleur, Deer Leap) poczekać
trzeba  jeszcze  ze  dwa  lata,  gdyż  dopiero  przynajmniej  po  trzech  sezonach  wyścigowych  można
wyciągać wnioski o wartości reproduktora.

Miał miejsce jednak rzadki przypadek, że importowany reproduktor dał od razu w pierwszej stawce
swego przychów-ka derbistę. Dokonał tego urodzony we Francji, a nabyty w Anglii ogier Negresco, syn
francuskiego ogiera wysokiej klasy Sica Boy — dając Ataraxa.

Ten wychowanek stadniny Golejewko był czołowym dwulatkiem w sezonie 1965 r., a w br. nie tylko
zdobył Derby, ale potwierdził swą klasę wygrywając z dwoma kg nadwagi nagr. Kozienic. Ponieważ
Negresco daje i w bież, roku dobre dwulatki, kariera reproduktorska tego ogiera zapowiada się bardzo
interesująco. Musiał się szybko zaaklimatyzować, co nie zawsze ma miejsce z ogierami importowanymi
z Francji.
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Dla orientacji podajemy liczby, dotyczące zwycięstw przychówka po tych ogierach:

1. wyścigi dwulatków w sezonie 1965:

Jongleur 13, Fort de France 12, Negresco 9, Deer Leap 8;

2. wyścigi koni po tych ogierach w pierwszej połowie sezonu 1966 (7.V—5.VIII):

Jongleur 15, Fort de France 14, Negresco 16, Deer Leap 4.

Dorwid syn Aquino zwycięzca w nagr. Prezesa RM., bije o łeb Cadeta w nagr. „Widzowa” w 1962 r. (fot. St. H. Wolański)
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